
Stimaţi invitaţi, dragi părinţi, elevi şi colegi, 

 

 Bine ați revenit la școală astăzi, cu... emoții noi de toamnă pentru a 

munci impreună, încă un an din viața voastră de școlari. Împreună vom trăi  

emoția educației în fiecare zi, în noul an școlar, 2017/2018! 

 Festivitatea de deschidere a acestui an școlar o vom face intonând împreună  

 Imnul României și vom continua cu Slujba religioasă de 

binecuvântare.  

 Avem onoarea să fie prezenți la această festivitate, ca invitați de seamă, 

reprezentanții principalelor instituții. Vom aplauda cât de tare putem, în 

semn de mulțumire, pentru întreaga noastră colaborare de pâna acum, dar 

și pentru colaborarea din noul an școlar pe invitații nostril. 

Ne onorează astăzi cu prezența: 

     1.Dl Inspector General Profesor Gheorghe Lazăr   

2.  Dl agent principal Ucraineț Crețu Aurel, din partea Poliției 

orașului  

3. Dl maior Emil Gavril din partea Jandarmeriei  

4. Pr.paroh Nutu Mircea, pr. Bleorțu Dumitrel, diacon Gavrilean Ion 

ca reprezentanți ai bisericii   

 Rugăm invitații să ne spună gândurile dumnealor, acum la un nou început 

de an școlar. În aplauzele noastre îi invităm la microfon.    

 

Stimați invitați, părinți și elevi,  vă reținem atenția în continuare cu  

 Bilanţul muncii noastre din anul școlar 2016/2017: 

 Au frecventat cursurile anului anterior 590 de elevi și au promovat 

582 de elevi. 

 Rezultatele celor 37 de absolvenţilor de clasa a VIII-a au fost 

următoarele:  

- 19 elevi cu medii între 9-10;  

- 14 elevi cu medii între  8-9 

-  4 elevi cu medii de 10,  

- Suntem singura şcoală din judeţ care ne mândrim cu 2 elevi 

care au obținut media 10 la evaluare naţională; 

 Absolvenții școlii noastre din acest an au ocupat locurile la liceele 

din județ la specializări în funcție de opțiunile dorite următoare: 

-Mate info: 21 elevi, 

- St sociale: 5 elevi, 

- Şt naturii: 7 elevi,  

-Electronică: 3 elevi,  

-Turism: 5 elevi, 

 Mecanică: 3 elevi 

-Seminarul teologic: 2 elevi;  



-Colegiu Silvic: 2 elevi   

 Felicităm elevii, părinții acestora și cadrele didactice, pentru toate 

rezultatele obținute, cu enorm de multă muncă, la Olimpiadele şi 

concursurile judetene, interjudeţene şi naţionale. Astfel, palmaresul 

școlii s-a mai îmbogățit cu: 

- 19 premii naţionale și 4 premii speciale; 

- 242 de premii la concursuri interjudeţene şi naţionale. Felicitări, 

dragi elevi, și vă rugăm să vă aplaudați profesorii, învățătorii și 

părinții voștri! 

 Concursul școlar internaţional de matematică care ne 

reprezintă ca valoare profesională, atât în țară cât și în 

străinătate, este Concursul David Hrimiuc. Mulţumim dv. , 

dragi elevi, părinți, cadre  didactice și dv., sponsorilor, pentru 

faptul că datorită dv. prestigiosul concurs școlar internaţional  de 

matematică David Hrimiuc, va ajunge în acest an școlar la ediția 

a XIV-a. 

 Dragi elevi și dragi părinți, noi, colectivul de cadre didactice, 

vă garantăm că dv. sunteți cei mai importanți pntru noi. Vă 

iubim și vă respectăm. Ne dorim ca împreună să facem o 

educație de calitate. Doar prin această educație de calitate noi ne 

vom păstra statutul de școala nr. 1 în oraș. De aceea, facem toate 

eforturile împreună cu Inspectoratul județean Suceava, cu 

Primăria orașului,  pentru ca școala noastră să aibă condiții care 

să vă ajute să vă concentrați forțele pentru a învăța. 

 Ne bucurăm să vă facem cunoscut că în acest an școlar pentru 

 Voi, cei 593 de elevi, școala noastră vă așteaptă începând de astăzi, 

cu săli de clase moderne, cu o nouă sală de gimnastică, și , cu 

un cabinet mobil de informatică, dotat cu 18 leptopuri noi.  

Stimați părinți, sincer, apreciem  că suntem astăzi cea mai căutată 

şcoală din oraş, de către cei mai responsabili părinți, care înțeleg 

menirea  de a face echipă cu noi, pentru a-i învăța pe copiii lor, 

cine sunt ei, de unde vin, încotro se îndreaptă și care este rolul lor 

pe acest pământ ca oameni. Ei, sigur, vor construi o lume mai bună 

decât am reușit noi, ca părinți să construim. Ne mândrim că avem o 

populație școlară de o mare calitate, dar ne  întristează faptul că 

suntem nevoiți poate.... pentru ultimul an, sperăm și  noi, și dv., să 

facem eforturi enorm de mari,  pentru a ne desfăşura programul, în 

două schimburi. 

 Paza școlii va fi asigurată de către un agent de pază al firmei 

„Ekipa”, plătit din bugetul instituției noastre, având programul 



între orele 8-18. El va asigura și accesul în şcoală al elevilor şi 

părinţilor doar  pe uşa dinspre curte.        

 Exprimăm, acum, la început de an școlar, rugămintea întregului 

personal al  școlii, adresată elevilor și părinților. Rugămintea este  

aceea de a se respecta Regulamentul de ordine interioară, care 

ne ajută să asigurăm în școală, un climat de ordine și siguranță. El 

cuprinde norme de comportare civilizată ale elevilor, precum și 

precizări privind vestimentația școlară. 

 Uniformele școlare vor fi pentru clasele primare personalizate, 

pentru fiecare clasă, iar pentru elevii din gimnaziu ținuta va conține 

obligatoriu  cămașă albă/ tricou alb/ maletă albă.  

 Cu tot dragul, vă rugăm să înțelegeți și dv. - elevi și părinți- că 

bijuteriile, părul vopsit, tunsorile extravagante, oricât de 

spectaculoase  ar fi,  nu sunt sigur, nici pentru vârsta voastră și nici 

pentru statutul vostru de elevi.    

 Nu vom permite nici în acest an utilizarea telefoanelor mobile în 

orele de curs. Elevii care aduc telefoanele la școală,  din diverse 

motive, le vor depozita în dulăpioarele speciale aflate în fiecare 

sală de clasă.  

 Și în acest an vom continua colaborarea cu partenerii noștri, Clubul 

Copiilor, care ne vor oferi și în acest an cursuri gratuite în cel 12 

cercuri educaționale. 

 Dragi elevi, ne dorim să reveniți zilnic la școală cu drag, cu respect 

pentru pofesorul din fața voastră, CU TOLERANȚĂ pentru fiecare 

coleg al vostru,  dar și cu dorința să fii cel mai bun în tot ceea ce 

faci, pentru a crește și la trup și la minte încă un an. Vom avea 

astfel certitudinea că vei deveni un Om responsabil, un OM 

mândru că ai fost și tu elev al unei școli valoroase, cu o istorie de 

peste 200 de ani. 

 

 

Probleme organizatorice: 

Avem în şcoală 3 forme de învăţământ care vor avea orarul zilnic de 

cursuri astfel: 

- Step-by-step  și Şcoală după şcoală – cu program in intervalul 

de timp 8.30-16.00 

- Tradiţional:   

1. Între orele     7.30 – 13.10: cls P,   I,  II,  III,   IV,  VA,B,   

VII A, B,   VIII A, B; 

- 2.    Între orele     13.20 – 17.55.     IV C,   VI A,  B,  C,   VII C  



Întregul proces educațional este asigurat de un corp didactic format din 

38 cadre didactice, pentru 25 de clase cu 593 de elevi, astfel: 

 

 învățământul preșcolar- Grădinița din Boureni-ed.Maxim 

Alexandra) și -Grădinița din Voroneț- profesor pentru invățământul 

primar- Belei Iulian) 

 1 5  profesori pentru invățământul primar 

Cls 0 A –  prof. Cioban Daniela Magda  

Cls 0 B – prof. Cobziuc Gabriela  

I A – prof. Sinocicu Senorica  

I B – prof. Sîngeorzan Daniela  

I C – prof. Strugariu Iuliana  

II A - prof. Cardasim Paraschiva  

II B - prof. Brădăţan Felicia/ prof. Nicuțariu Simona  

II C - prof. Zaiți Nicoleta / înv.Lucaci Veorica  

III A – prof. Spinosu Dorina  

III B – prof. Gălăţan Reghina  

IV A – prof. Cojocaru Crina  

IVB – prof. Boca Angelica  

2 Clase simultane- Școala din Boureni 

- Înv. Manolache Alexandra 

- Prof. Lucaciu Andrei 

 10 diriginți pentru clasele din invățământul gimnazial: 

V A – prof. Dumitrache Mihai  

V B – prof. Ispăşoiu Dorel  

VI A – prof. Enea Laura  

VI B – prof. Flutur Ionuţ  

VI C – prof. Arnăutu Mariana 

VII A – prof. Simeria Camelia  

VII B – prof. Bârzu Irina  

VII C – prof. Căulea Elena  

VIII A – prof. Rusu Eugenia  

VIII B – prof. Fedorovici Petruţa  

Disciplinele vor fi predate de către 19 profesori: 

           Matematica: profesorii Ispășoiu Dorel, Munteanu Eugen, Fedorovici 

Petruța 

 Lb. română: prof. Enea Laura, Simeria Camelia, Sîngeorzan Daniela 

 Lb. engleză: prof. Rusu Eugenia, Feckte Antoneta;  

          Lb. franceză: prof. Durnac Loredana 

Geografia – prof. Dan Mihaela 

Istorie- prof. Căulea Elena 



Biologie- prof. Bârzu Irina 

Chimie/ Fizică- prof. Arnăutu Mariana 

Ed. Tehnologică/ informatică - prof. Fedorovici Petruța 

Muzică – prof. Verenca Elena, Olaru Adrian 

Desen – înv. Grozavu Livia 

Cultura civică – prof. Zofotă Ovidiu – clasa 8 A, 8 B 

Religia ortodoxă -  prof. Șincari Maria 

Ed. Fizică- prof. Dumitrache Mihai și Flutur Ionuț 

 Programul zilelor de astăzi şi mâine  

Vă propun acum  să ne amintim împreună prima zi de școală din 

viața noastră de elevi, și a mea, și a noastră....(Sună clopoțelul. Intră în 

careu personaje din desenele preferate ale copiilor din clasa pregătitoare.) 

  

              Vă amintesc că școala, în  orice parte a lumii ar fi, este o poartă de aur 

prin care fiecare om, ca oricare dintre noi pășește pe drumul lung al vieții sale. 

Așadar, să îi primim cu cele mai calde aplauze ale noastre și  să le urăm Bun 

venit! bobocilor din clasa pregătitoare, conduși de Inv. Costea Daniela și 

Cobziuc Gabriela. Ei vor trece pe sub podul tradițional de flori al claselor a IV-a. 

Noi, întregul personal al școlii,  vă  dorim 

Succes în noul an școlar!   

 

 

 

 

 

Director, 

 

 prof. Sinocicu Senorica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


